
Η λεπτομερόσ καταγραφό και η 
ςωςτό οργϊνωςη τησ πληροφορύασ 

βοηθούν ςτην κατανόηςη και 
επικοινωνύα του προβλόματοσ,  ςτην 
ευαιςθητοπούηςη-κινητοπούηςη των 

πολιτών και ςτην  ενημϋρωςη των 
αρμόδιων αρχών για τη λόψη μϋτρων

Ωςτόςο, ο εντοπιςμόσ των ςημεύων 
αυτών δεν εύναι εύκολη υπόθεςη και 
απαιτεύ δομημϋνη και ςυςτηματικό 

προςϋγγιςη

Ο εντοπιςμόσ και η καταγραφό των 
ςημεύων  παρϊνομησ απόρριψησ  

ςκουπιδιών ςτα ρϋματα και τα δϊςη 
εύναι ϋνα βόμα απαραύτητο για τη 

λόψη μϋτρων και την αποκατϊςταςη

Οι απορρύψεισ ςκουπιδιών ςτα 
ρϋματα  και  το  δϊςοσ εκτόσ από 

την επιβϊρυνςη του χερςαύου 
οικοςυςτόματοσ δημιουργούν 
πρόςφορο ϋδαφοσ για δαςικϋσ 

πυρκαγιϋσ, εντεύνουν τα 
πλημμυρικϊ φαινόμενα,  

επιβαρύνουν την ποιότητα ζωόσ και 
την υγεύα μασ

Η δράση υλοποιήθηκε με δωρεά από το ίδρυμα «Costas M. Lemos Foundation» στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Σημεία Στήριξης - Points of Support» που συγχρηματοδοτούν 8 κοινωφελείς οργανισμοί

ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΤΜΕ 
ΡΕΜΑΣΑ ΚΑΙ ΔΑΗ ΑΠΟ ΣΑ 

ΚΟΤΠΙΔΙΑ         



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΚΑΙ  ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ

Α

ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ

ε πολλϋσ περιπτώςεισ τα 
ςημεύα απόρριψησ εύναι
εμφανό ςτο Google Earth

1. Ορίζουμε την περιοχή που θα 

καλύψουμε και αποφασίζουμε τις 

διαδρομές

2. Με το όχημά μας ακολουθούμε τις 

ασφάλτινες ή χωμάτινες διαδρομές

3. Οργανώνουμε πεζοπορίες μέσα σε 

ρέματα

ΥΡΔΗΑΕΟΜΑΣΔ:

1. Κινητό τηλέφωνο SmartPhone

2. Εφαρμογή εύρεσης συντεταγμένων και αποθήκευσης στο Smartphone

(π.χ. GPS & MAPS for IOS και ANDROID)

3. Συποποιημένο πίνακα καταγραφής (βλ. ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ    

ΗΜΕΙΩΝ ΑΠΟΘΕΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ)

4. Ομάδα 2-3 ατόμων

5. Ηλεκτρονικό υπολογιστή με εφαρμογές γραφείου (MS Office και Google 

Earth)

Β

ΔΝΣΟΠΗΜΟ Σα ςημεύα απόρριψησ των  
ςκουπιδιών εύναι γενικϊ 

προςβϊςιμα με όχημα

τισ αςφϊλτινεσ διαδρομϋσ 
τα ςημεύα απόρριψησ 

βρύςκονται ςυνόθωσ ςε 
μικρϊ πλατώματα ςτην 

ϊκρη του δρόμου

1. Αριθμούμε κάθε σημείο απόθεσης που 

εντοπίζουμε

2. Καταγράφουμε τις συντεταγμένες του 

σημείου (μέσω της εφαρμογής στο 

κινητό)

3. ημειώνουμε τις συντεταγμένες στον 

πίνακα καταγραφής

4. Αξιολογούμε και καταγράφουμε στα 

κατάλληλα πεδία του πίνακα: α) την 

ένταση της ρύπανσης συνολικά, β) την 

ένταση της ρύπανσης ανά κατηγορία 

σκουπιδιών και γ) τη θέση των 

σκουπιδιών (επί της οδού, στην 

πλαγιά ή στο ρέμα)

5. Βγάζουμε αντιπροσωπευτικές 

φωτογραφίες του σημείου

Γ

ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ 

ΖΜΔΗΧΝ 

ΑΠΟΡΡΗΦΖ

ΚΟΤΠΗΓΗΧΝ

Οι φωτογραφύεσ θα μασ 
βοηθόςουν αργότερα:       

α) να επιβεβαιώςουμε την 
καταγραφό ςτον πύνακα, 

β) να εκτιμόςουμε την 
προςπϊθεια και το κόςτοσ 

αποκατϊςταςησ και           
γ) να επικοινωνόςουμε το 

πρόβλημα 

ε μύα εντοπιςμϋνη θϋςη 
τα ςκουπύδια μπορεύ να 
βρύςκονται ταυτόχρονα 

επύ τησ οδού, ςτην 
πλαγιϊ και ςτο ρϋμα

Για την αξιολόγηςη 
χρηςιμοποιούμε 5βϊθμια 

κλύμακα όπου:

1=Φαμηλό φορτύο 
5=Πολύ Τψηλό Υορτύο



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ

Γ

ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ 

ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ

1. Προωθούμε το υλικό (πίνακα Excel και 

αριθμημένους φακέλους φωτογραφιών) 

στους αρμόδιους φορείς

2. Διοργανώνουμε ομιλίες και  παρουσιάσεις 

σε φορείς, συλλόγους και οργανώσεις

3. Διοργανώνουμε δράσεις με σχολεία  της 

περιοχής

4. χεδιάζουμε και υλοποιούμε καμπάνια 

ενημέρωσης με φωτογραφικό υλικό της 

έρευνας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

με στόχο την ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση του κοινού και των 

αρμόδιων φορέων

1. Αποθηκεύουμε τα δεδομένα σε έναν 

υπολογιστή (εφαρμογή Excel)

2. Αποτυπώνουμε τα σημεία σε χάρτη 

(Google Earth) αποδίδοντας σε κάθε 

σημείο το χρώμα που χαρακτηρίζει τον 

βαθμό ρύπανσης

3. Εξάγουμε χρήσιμα στατιστικά στοιχεία 

από τα δεδομένα μας

4. Οργανώνουμε τις φωτογραφίες σε 

φακέλους με αρίθμηση που αντιστοιχεί  

στην αρίθμηση των καταγεγραμμένων 

σημείων

Δ

ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΚΑΗ 

ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ

1. Επισκεπτόμαστε τα σημεία μετά από χρονικό διάστημα 1 έτους για να 

ελέγξουμε και να αποτυπώσουμε την πρόοδο της αποκατάστασης των 

σημείων ή τη μείωση του ρυπαντικού φορτίου

2. Οργανώνουμε δράσεις καθαρισμού συμπληρωματικές στις προσπάθειες 

της Περιφέρειας και του Δήμου

3. υνοδεύουμε τις δράσεις καθαρισμού από δράσεις επικοινωνίας ώστε να 

αντιλαμβάνονται πολίτες και αρμόδιες αρχές πως το ενδιαφέρον για τα 

σκουπίδια σε ρέματα και δάση παραμένει ζωηρό

Σ

ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΗ 

ΑΠΟΣΗΜΖΖ 

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ

Χρωματικέσ βαθμίδεσ:

1=Πράςινο ςκούρο 
2=Πράςινο ανοικτό 
3=Κίτρινο 
4=Πορτοκαλί 
5=Κόκκινο

Παράδειγμα χρήςιμων 
ςτατιςτικών:

υνολική επιβάρυνςη, 
βαθμόσ επιβάρυνςησ 

ανά κατηγορία 
ςκουπιδιών, 

ςτατιςτικά ςημείων 
απόθεςησ (επί τησ οδού, 

ςε πλαγιά ή ςε ρέμα)

Αρμόδιοι φορείσ: 
Πυροςβεςτική 

Υπηρεςία, Διεύθυνςη 
Ρεμάτων (Πολιτική 

Προςταςία 
Περιφέρειασ),  

Διεύθυνςη Δαςών 
Περιφέρειασ, Υπηρεςίεσ 

καθαριότητασ του 
Δήμου



ΠΙΝΑΚΕ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣΑ


